


UMA EXPERIÊNCIA 
GASTRONÔMICA 
PARA MEXER COM 
SEUS SENTIDOS

Os participantes são 
guiados em uma experiência 
através do paladar.

Ao se privarem do sentido 
da visão, toda a atenção 
é voltada ao paladar.

 Para a descoberta de 
novos sabores e encontro 
com memórias olfativas.



Primeiro 
escolhemos um 
tema. E a partir 
deste ponto, 
criamos os pratos. 

O convidado é 
vendado e guiado 
durante todo o jantar 
através dos sabores 
e texturas de cada 
prato. Músicas, aromas 
e toques ajudam a 
aguçar os sentidos. 

Conseguiu adivinhar? 
Depois de comer e 
beber, cada convidado 
pode contar o que acha 
que comeu. E por fim, a 
chef revela cada prato.

Uma experiência 
gastronômica fora 

da caixinha
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COMO 
FUNCIONA?



Intervenções
Aromas, massagens, 
toques e sons. Feito 
por profissionais 
especializados.
Cada ntervenção 
prepara o convidado 
para o prato que 
está por vir.

Que tal deixar sua experiência 
ainda mais completa?

Músicas
O som, para 
estimular e ajudar na 
concentração. Além 
de claro, alimentar a 
alma. Temos ainda a 
opção de um músico 
exclusivo para o 
seu jantar.

Fotos - com QR code
Para registrar este momento 
e automaticamente, 
publicar no facebook 
do participante. A  sua 
empresa aparece em  
cada foto como marca 
d´água. Engajamento  
em rede social.

Mais de 95% 
de Taxa de 

Aprovação dos 
Convidados!

E O QUE 
MAIS?



Terapias e 
Bate Papo com a Chef

AÇÕES 
INCLUSASSa

bor
es, se

nsãções e sentidos...



AÇÕES 
REALIZADAS

Fotos no Facebook 
e no Instagram

Sua marca nas 
Redes Sociais!

+ de 100.000 visualizações
+ de 30.000 seguidores

Insights (Últimos 30 dias)

Impressions: 100.000
Likes: 30.000

Viewers Demographics
    Female:45%           Male:54%         Other/Unknown:1%



UM MENU ESPECIAL PRA VOCÊ

Jantar 
com um 
menu de 
5 pratos.

Valores por pessoa

De 30 a 40 participantes - 200.00
De 21 a 29 participantes - 230.00
De 12 a 20 participantes - 250.00
De 5 a 11 participantes - 280.00

Acima de 40 
participantes consultar novo 

orçamento.

Opção de incluir:

Música ao vivo - R$ 600.00

Audio Visual (Telão, 
projetor e som) - R$ 850.00

Welcome Drink - 
R$ 36.00 por pessoa
(Água, suco, chá 
da casa, couvert) 

Fotos com 
postagem automática 
no facebook/instagram -
Consulte valores

5 bebidas 
harmonizadas 

com cada 
prato.

Massagem e 
intervenções 

sensoriais.



11 3884-5193 | 11 97405-1642
contato@duasterezas.com.br

www.duasterezas.com.br

@duasterezas


